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PENDAHULUAN 

    

 

 

 

Banyak ulama yang menyusun dan mengumpulkan 40 hadits dalam aneka cabang pembahasan – 
yang selanjutnya dikenal sebagai Al ‘Arbaa’in – diantara yang paling terkenal secara mutlak 
adalah Al ‘Arbaa’in Al Imam An Nawawi rahimahullah. Sehingga tidaklah disebut Al ‘Arbaa’in 
maka yang langsung terbayang adalah Al ‘Arbaa’in Al Imam An Nawawi rahimahullah. 
 
Sebenarnya beliau rahimahullah bukanlah yang pertama – terakhir dan satu satunya yang 
menyusun Al ‘Arbaa’in, sebut sebagai contoh Al Imam Al Ajurriy rahimahullah ( wafat 360 H ), Al 
Imam Al Baihaqiy rahimahullah ( wafat tahun 458 H ) dan dimasa sekarang ini Syaikh ‘Abdullah 
Al ‘Aqil rahimahullah dengan bukunya Al ‘Arbaa’una fi Fadhli Al Masaajid wa ‘Imaraatiha1 
yang beliau riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada imam imam ahli hadits. Maka untuk 
mengikuti jejak langkah ulama, saya berusaha dengan segenap kemampuan saya untuk 
mengumpulkan 40 hadits terkait dengan kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslim dan 
saya beri judul : “ 40 Hadits Tentang Kewajiban Ta’at Kepada Pemimpin.” dan ini adalah seri 
kedua dari Al Arbaain yang saya susun.2 
 
Semoga usaha kecil ini membawa manfaat bagi saya – orang tua saya – anak dan istri – serta 
seluruh kaum muslimin, dan memperberat timbangan amal dihadapan Allah  , untuk 
menghadapi suatu hari dimana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali bagi orang yang 
menghadap Allah  dengan hati yang selamat. 
 

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabbnya 

Abu Asma Andre 
 10 Jumadil Awwal 1439 H 

 
 

                                                             
1 Alhamdulillah kitab ini sudah saya terjemahkan dan bisa diunduh di : 
https://archive.org/download/ArbaunMasaajid/Arbaun%20Masaajid.pdf  
2 Yang pertama : 40 Hadits Tentang  Ilmu dan Keutamaan Menuntut Ilmu – bisa diunduh disini : 
https://archive.org/download/ArbaunFiThalibAlIlm/Arbaun%20Fi%20Thalib%20Al%20Ilm.pdf  

https://archive.org/download/ArbaunMasaajid/Arbaun%20Masaajid.pdf
https://archive.org/download/ArbaunFiThalibAlIlm/Arbaun%20Fi%20Thalib%20Al%20Ilm.pdf
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Hadits 1  

 
Dari Ummu Salamah – istri Rasulullah  - dari Nabi  bahwasanya beliau berkata : "Akan datang 

para penguasa, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari (perbuatan mereka), siapa 

yang tahu (kemungkarannya) hendaklah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari maka ia 

telah selamat, tetapi bagi yang ridha dan mengikuti.” para shahabat langsung berkata : 

"Bagaimana jika kita  perangi saja?" beliau  menjawab : "Tidak, selama mereka masih shalat." 

 

HR Imam Muslim no 1854. 

 
Hadits 2  

 
Dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i  berkata : "Saya mendengar Rasulullah  bersabda : "Sebaik-baik 

pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian 

mendo'akan mereka dan mereka mendo'akan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian 

adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan 

mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata : "Kemudian kami bertanya : "Wahai Rasulullah, 

tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau  menjawab : "Tidak, selagi mereka 

mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. 

Dan siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya 

bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas 

dari ketaatan kepadanya." 

 

HR Imam Muslim no 1855. 
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Hadits 3  

Dari Ziyad bin Kusaib Al 'Adawi berkata : Aku pernah bersama Abu Bakrah  di bawah mimbar 

Ibnu 'Amir saat ia berkhutbah, ia mengenakan baju tipis lalu Abu Bilal berkata : “ Lihatlah 

pemimpin kita mengenakan baju orang-orang fasik.” Abu Bakrah berkata: Diam, aku pernah 

mendengar Rasulullah  bersabda : "Siapa menghina pemimpin Allah di bumi, maka Allah akan 

menghinakannya." 

 

HR Imam At Tirmidzi no 2224 dimana beliau berkata : “ hadits hasan gharib “dan dishahihkan 

oleh Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Ash Shahihah no 2296. 

 
Hadits 4  

Dari ‘Iyaadh bin Ghanmin  beliau berkata kepada Hisyaam bin Hakim : “ Tidaklah engkau 

mendengar Rasulullah  bersabda : “ Siapa yang berkeinginan untuk menasihati penguasa 

hendaklah dia melakukannya secara sembunyi sembunyi, dia ambil tangannya dan menyepi, 

apabila dia menerima nasihatmu maka itulah yang diharapkan adapun jika dia menolaknya 

maka sungguh engkau telah menunaikan kewajibanmu.”  

 

HR Imam Ibnu Abiy Ashim dalam As Sunnah no 1097 dishahihkan oleh Syaikh Al Albaniy 

rahimahullah dalam Zhilalul Jannah hal 478. 

 
Hadits 5  

 
Dari Abu Dzar  beliau berkata : “ Kekasihku ( Rasulullah  ) mewasiatkan untuk mendengar 

dan ta’at walaupun yang memerintah adalah hamba sahaya yang cacat.” 

 

HR Imam Muslim no 1837. 
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Hadits 6  

Dari Abu Hurairah  beliau berkata : “ Rasulullah  bersabda : “ Wajib bagi kalian untuk 

mendengar dan taat baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam perkara yang disukai dan 

dibenci dan biarpun merugikan kepentinganmu. “ 

  

HR Imam Muslim no 1836. 

 
Hadits 7  

 
Dari Abu Hurairah  dari Nabi  beliau berkata : “ Siapa yang menta’atiku maka dia menta’ati 

Allah dan siapa yang bermaksiat kepadaku sesungguhnya telah bermaksiat kepada Allah. Siapa 

yang ta’at kepada pemimpin maka sungguh telah menta’atiku dan siapa yang bermaksiat kepada 

pemimpin dia telah bermaksiat kepadaku.” 

 

HR Imam Al Bukhari no 2957 dan Imam Muslim no 1835. 

  
Hadits 8  

 
Dari Ibnu ‘Umar  dari Nabi  bahwasanya beliau bersabda : “ Atas setiap muslim mendengar 

dan ta’at pada hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan berbuat 

maksiat. Adapun apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat maka jangan dengar dan jangan 

ta’at.” 

 

HR Imam Al Bukhari no 7144 dan Imam Muslim no 1839. 

 

Hadits 9  
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Dari Abdullah bin ‘Umar  dia berkata : saya mendengar Rasulullah  bersabda : “ Siapa yang 

mengangkat tangannya dari keta’tan ( kepada pemimpin ) maka akan bertemu Allah pada hari 

kiamat dengan tidak memiliki hujjah dan siapa yang mati sedangkan dia tidak memiliki ba’iat 

maka matinya mati jahiliyyah.” 

 

HR Imam Muslim no 1851. 

 
Hadits 10  

Dari Anas bin Maalik  beliau berkata : bersabda Rasulullah  : “ Dengar dan ta’at walaupun 

yang memimpin kalian adalah budak Habasyah yang kepalanya berambut gimbal.” 

 

HR Imam Al Bukhari no 7142. 

 
Hadits 11  

Dari Ibnu ‘Abbas  bahwasanya Nabi  bersabda : “ Siapa yang mendapati ada rasa ketidak 

sukaan pada pemimpin maka hendaklah dia bersabar, karena siapa yang keluar dari kekuasaan 

pemimpin walaupun hanya satu jengkal maka apabila dia mati maka matinya jahiliyyah.” 

 

HR Imam Al Bukhari no 7053 dan Imam Muslim no 1849. 

 
Hadits 12   

 
Dari ‘Abdullah bin Mas’ud  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Sesungguhnya sepeninggalanku 

akan ada pemimpin pemimpin yang mementingkan urusannya sendiri dan memutuskan perkara 

dengan sesuatu yang kalian tidak sukai.” Para shahabat berkata : “ Wahai Rasulullah, apa yang 

engkau perintahkan kepada kami jika kami menjumpai keadaan yang sedemikian ? “ Rasulullah 

  bersabda : “ Tunaikanlah kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah.” 
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HR Imam Al Bukhari no 7052 dan Imam Muslim no 1843. 

  

Hadits 13  

 
Dari ‘Alqamah bin Waa’il Al Hadhraami dari ayahnya dia berkata : "Salamah bin Yazid Al Ju'fi  

pernah bertanya kepada Rasulullah  : " Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapatmu jika para 

penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami tapi mereka tidak mau 

memenuhi hak kami, sikap apa yang anda anjurkan kepada kami ?" Maka beliau  berpaling, lalu 

ditanyakan lagi kepada beliau dan beliaupun tetap enggan menjawabnya hingga dua atau tiga 

kali pertanyaan itu diajukan kepada beliau, kemudian Al Asy'ats bin Qa`is menarik Salamah bin 

Yazid. Beliau lalu  bersabda : " Dengarkan dan taatilah, sesungguhnya mereka akan 

mempertanggung jawabkan atas semua perbuatan mereka sebagaimana kalian juga akan 

mempertanggung jawabkan semua perbuatan kalian."  

 

HR Imam Muslim no 1846. 

 
Hadits 14  

 

 
Dari Hudzaifah bin Yaman  berkata : " Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah  

tentang kebajikan, adapun saya bertanya kepada beliau  tentang keburukan, karena saya 

khawatir hal tersebut akan menimpaku. Lalu saya bertanya : "Wahai Rasulullah, kami dahulu 
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berada dalam masa jahiliyyah dan keburukan, karena itu Allah menurunkan kebaikan (agama) 

ini kepada kami, mungkinkah sesudah ini timbul lagi keburukan ?" beliau  menjawab : "Ya." 

Saya bertanya lagi : "Apakah setelah itu ada lagi kebaikan?" beliau  menjawab : "Ya, akan tetapi 

ada cacatnya! saya bertanya : "Apa cacatnya ?" beliau  bersabda : "Kaum yang mengamalkan 

sunnah selain dari sunnahku, kamu tahu mereka dan kamu ingkari." Saya bertanya : "Apakah 

setelah itu akan ada keburukan lagi ?" Jawab beliau : "Ya. Yaitu orang-orang yang menyeru 

menuju neraka jahannam, barangsiapa memenuhi seruannya maka ia akan dilemparkan ke 

dalam neraka itu." Maka saya bertanya lagi : "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami ciri-

ciri mereka." Beliau  menjawab : " Kulit mereka seperti kulit kita dan berbicara dengan bahasa 

kita." Aku bertanya lagi : "Wahai Rasulullah, bagaimana petunjuk anda seandainya saya 

menemui hal yang demikian?" Jawab beliau  : "Tetaplah kamu bersama jama'ah kaum 

muslimin dan imam (pemimpin) mereka." Saya bertanya lagi : "Jika tidak ada jama'ah dan 

imam?" beliau  menjawab: "Tinggalkan semua kelompok meskipun kamu menggigit akar kayu 

sampai ajal menjemput, dan kamu masih tetap pada pendirianmu." 

 

HR Imam Al Bukhari no 3606 dan Imam Muslim no  1847. 

 
Hadits 15  

 
Dari Abu Hurairah  dari Nabi  bahwa beliau bersabda : " Siapa keluar dari ketaatan dan tidak 

mau bergabung dengan jama'ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan 

siapa yang mati di bawah bendera kefanatikan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena 

ingin menolong kebangsaan kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan siapa 

yang keluar dari ummatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang fajir 

tanpa memperdulikan orang mukmin, dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah di 

buatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku dan saya tidak termasuk dari golongannya."  

 

HR Imam Muslim no 1848. 
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Hadits 16   

Dari Jundab bin ‘Abdillah Al Bajaliy  beliau berkata : bersabda Rasulullah  : “ Siapa yang 

terbunuh dibawah bendera kesukuan atau mengajak kepada kefanatikan dan kebangsaan atau 

menolongnya maka matinya mati jahiliyyah.” 

 

HR Imam Muslim no 1850. 

 
Hadits 17   

Dari Ziyad bin 'Ilaqah dia berkata : saya mendengar 'Arfajah berkata : "Saya mendengar 

Rasulullah  bersabda : "Suatu saat akan terjadi bencana dan kekacauan, maka siapa saja yang 

hendak memecah belah persatuan ummat ini penggallah dengan pedangmu, siapa pun 

orangnya." 

 

HR Imam Muslim no 1852. 

  

Hadits 18  

Dari Abu Sa’id Al Khudriy  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Apabila diba’iat dua orang 

khalifah bunuhlah yang terakhir dari mereka berdua.” 

 

HR Imam Muslim no 1853. 

  

Hadits 19   

Dari Ibnu ‘Umar  beliau berkata : ketika kami berbai’at kepada Rasulullah  untuk mendengar 

dan ta’at beliau bersabda : “ Sesuai kemampuan kalian.” 
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HR Imam Al Bukhari no 7202 dan Imam Muslim no 1867. 

 
Hadits 20  

 
Dari Abu Sallam dia berkata : Hudzaifah bin Yaman  berkata : “ Saya bertanya : "Wahai 

Rasulullah, dahulu saya berada dalam keburukan, kemudian Allah menurunkan kebaikan 

(agama Islam) kepada kami, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi keburukan?" beliau  

menjawab : "Ya." Saya bertanya lagi :"Apakah setelah keburukan tersebut akan timbul lagi 

kebaikan?" beliau  menjawab : "Ya." Saya bertanya lagi : "Apakah setelah kebaikan ini timbul 

lagi keburukan?" beliau  menjawab : "Ya." Aku bertanya :"Bagaimana hal itu?" beliau  

menjawab : "Setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan 

mengambil sunnah bukan dari sunnahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka 

sebagaimana hatinya syaithan dalam rupa manusia." Hudzaifah berkata : saya bertanya : "Wahai 

Rasulullah, jika hal itu menimpaku apa yang anda perintahkan kepadaku ?" beliau  menjawab : 

"Dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukulmu dan merampas harta 

bendamu, dengar dan patuhilah dia." 

  

HR Imam Muslim no 1847. 

 
Hadits 21  

Dari Abu Hurairah  dari Nabi  beliau bersabda : “ Bahwa Bani Isra'il, kehidupan mereka 

selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi 

setelahnya, dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku. Yang ada adalah para khalifah yang 

banyak jumlahnya". Para shahabat bertanya : "Apa yang baginda perintahkan kepada kami?". 

Beliau  menjawab : "Penuihilah bai'at kepada khalifah yang pertama (lebih dahulu diangkat), 
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berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan 

mereka." 

 

HR Imam Al Bukhari no 3455 dan Imam Muslim no 1842. 

 
Hadits 22  

  
Dari Mu’awiyyah  berkata :  Rasulullah  bersabda : “ Siapa yang mati tidak ada imam pada 

dirinya imam maka matinya mati jahiliyyah. 

 

HR Imam Ahmad no 16876 dan dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiq 

terhadap Musnad Ahmad. 

 
Hadits 23  

Dari Abu Umamah  berkata : saya telah mendengar khutbah Rasulullah  ketika haji wada', 

beliau bersabda : "Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah shalat lima waktu, 

berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat mal kalian, dan taatilah pemimpin kalian, 

niscaya kalian masuk surga Rabb kalian." Dia (Sulaim bin 'Amir) berkata, saya bertanya kepada 

Abu 'Umamah, sejak kapan kamu mendengarnya dari Rasulullah ? Dia menjawab : “ Saya 

mendengarnya ketika berumur tiga puluh tahun.” 

 

HR Imam At Tirmidzi no 616 dan beliau berkata : hadits hasan shahih, dishahihkan oleh Syaikh 

Al Albaniy dalam Ash Shahihah no 867. 

 
Hadits 24   
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‘Abdullah bin Umar  telah menceritakan (hadits) bahwa suatu hari dia pernah bersama 

Rasulullah  dan beberapa shahabat. Rasulullah  menghadapkan wajahnya kearah mereka dan 

berkata : "Wahai para shahabatku, bukankah kalian tahu bahwa aku adalah rasul utusan bagi 

kalian?" Para shahabat menjawab  : "Ya, kami bersaksi bahwa engkau Rasul Allah." Beliau    

berkata lagi  : "Bukankah kalian juga tahu bahwa Allah menurunkan sebuah ayat dalam kitabnya 

yang berbunyi : "Barangsiapa yang menaatiku berarti ia juga menaati Allah?" Mereka menjawab: 

"Ya, kami bersaksi barangsiapa yang menaatimu, berarti ia menaati Allah, dan taat kepadamu 

berarti taat kepada Allah." Beliau  berkata : "Menaatiku berarti menaati Allah, dan bukti taat 

kepadaku ialah ketaatan kalian kepada imam kalian.  

 

HR Imam Ahmad no 5679 dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiq terhadap 

Musnad Ahmad. 

 
Hadits 25   

 
Dari Al Haarits Al Asy’ariy  beliau berkata : Rasulullah  bersabda : “ Dan aku memerintahkan 

kalian lima hal sebagaimana yang diperintahkan Allah padaku, yaitu : mendengar, taat, jihad, 

hijrah dan jama'ah, sebab siapa meninggalkan jama'ah barang sejengkal, maka ia telah melepas 

tali Islam dari lehernya, kecuali jika ia kembali.” 

 

HR Imam At Tirmidzi no 2863 dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jaami’ no 

1724. 

  

Hadits 26  

 
Dari Anas bin Maalik  beliau berkata : “ Kami memba’iat Rasulullah  untuk mendengar dan 

ta’at, dan beliau  berkata : “ Semampu kalian.” 
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HR Imam Ahmad no 12203 dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiq terhadap 

Musnad Ahmad. 

 

Hadits 27 

 
Dari Al ‘Irbadh bin Saariyah  berkata : "Suatu ketika Rasulullah  shalat bersama kami, beliau 

lantas menghadap ke arah kami dan memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh yang 

membuat mata menangis dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata : "Wahai Rasulullah, seakan-

akan ini adalah nasihat untuk perpisahan, lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami ?" Beliau 

 mengatakan : "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan 

mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habasyah yang hitam. 

Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, 

hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat 

petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian 

perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan 

setaip bid'ah adalah sesat." 

 

HR Imam Abu Dawud no 4607, Imam At Tirmidzi no 2676 dan lain lain, dishahihkan oleh Syaikh 

Al Albaniy dalam Shahih Ibnu Majah no 42. 

 
Hadits 28  

 
Dari Fadhalah bin 'Ubaid  dari Rasulullah  bersabda : "Ada tiga (golongan), jangan kau 

tanyakan mereka, orang yang memisahkan diri dari jamaah, mendurhakai pemimpin dan mati 

dalam keadaan durhaka, budak wanita atau budak lelaki yang melarikan diri lalu mati dan 
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wanita yang ditinggal pergi suaminya dimana suaminya telah mencukupi nafkah dunianya lalu ia 

melakukan tabaruj setelahnya, jangan kau tanya tentang mereka dan ada tiga (golongan) lain, 

jangan kau tanyakan mereka : seseorang yang menyaingi pakaian Allah  , pakaianNya adalah 

kesombongan, sarungNya adalah keperkasaan, orang yang meragukan urusan Allah dan 

berputus asa dari rahmat Allah."  

 

HR Imam Ahmad no 23943 dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiq terhadap 

Musnad Ahmad. 

 

Hadits 29  

 
Dari Anas bin Maalik  beliau berkata :  “ Kami dilarang oleh pembesar pembesar kami dari 

kalangan shahabat Rasulullah  dimana berkata: “ Jangan kalian cela pemimpin kalian, jangan 

kalian melakukan tipu daya kepada mereka, jangan membenci mereka dan bertaqwalah kepada 

Allah, karena sesungguhnya urusan tersebut dekat.” 

 

HR Imam Ibnu Abiy Ashim dalam As Sunnah no 1015, sanadnya jayyid sebagaimana dikatakan 

oleh Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Zhilalul Jannah hal 444. 

 
Hadits 30  

Dari Mu’aadz bin Jabal  berkata : “ bersabda Rasulullah  : “ Ada lima hal yang apabila 

dilakukan salah satunya maka dia berada didalam tanggungan Allah : “ Menjenguk orang yang 

sakit, mengantar jenazah, keluar untuk berperang atau menjumpai penguasa untuk menasihati 

atau memuliakannya dan orang yang diam dirumahnya sehingga selamatlah manusia darinya 

dan dia selamat dari manusia.” 

 

HR Imam Ibnu Abiy Ashim dalam As Sunnah no 1021, hadits hasan sebagaimana dikatakan oleh 

Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Zhilalul Jannah hal 446. 
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Hadits 31 

Dari Abu Bakrah  berkata : saya mendengar Rasulullah  bersabda : “ Penguasa adalah 

naungan Allah dimuka bumi, siapa yang memuliakannya maka akan Allah muliakan dan siapa 

yang menghinakannya maka akan Allah hinakan.” 

 

HR Imam Ibnu Abiy Ashim dalam As Sunnah no 1024, hadits hasan sebagaimana dikatakan oleh 

Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Zhilalul Jannah hal 447. 

 
Hadits 32  

 

Dari ‘Ubaadah bin Ash Shaamit  beliau berkata :  “ Rasulullah  meminta kami untuk berba’iat 

dan yang beliau ambil perjanjian dari kami adalah : agar kami berbai’at kepada beliau untuk 

senantiasa mendengar dan ta'at, saat giat mapun malas, dan saat kesulitan maupun kesusahan, 

lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya 

(penguasa) kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, yang pada kalian 

mempunyai alasan yang jelas dari Allah.”  

 

HR Imam Al Bukhari no 7056 dan Imam Muslim no 1709. 

 
Hadits 33 

 
Dari ‘Usaid bin Hudhair  beliau berkata : “ Bahwa ada seorang laki laki dari kalangan Anshar 

berkata : "Wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda mempekerjakanku sebagaimana 

baginda telah mempekerjakan si fulan ?". Beliau  menjawab : "Sepeninggalku nanti, akan kalian 

jumpai sikap-sikap utsrah (mementingkan dirinya sendiri), maka itu bersabarlah kalian hingga 

kalian berjumpa denganku di telaga al haudh (di surga).” 

 

 HR Imam Al Bukhari no 3792 dan Imam Muslim no 1845. 
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Hadits 34  

Dari An Nu’man bin Basyir  bahwa Nabi  berkhutbah : “ Berjama’ah adalah rahmat 

sedangkan berpecah belah adalah adzab.” 

 

HR Imam Ibnu Abiy Ashim dalam As Sunnah no 895 sanadnya hasan sebagaimana dikatakan 

oleh Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Zhilalul Jannah hal 390. 

 
Hadits 35  

 
Dari ‘Umar  bahwasanya Nabi  bersabda : “ Hendaklah kalian bersama jama’ah dan jauhilah 

perpecahan, karena syaithan bersama seseorang adapun dengan dua orang syaithan akan 

menjauh dan siapa yang menginginkan berada di taman taman surge maka hendaklah bersama 

jama’ah.” 

 

HR Imam Ibnu Abiy Ashim dalam As Sunnah no 88, hadits shahih sebagaimana dikatakan oleh 

Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Zhilalul Jannah hal 41. 

 
Hadits 36  

 
Dari seorang laki laki dia berkata : “  Aku sampai dihadapan Nabi  dan beliau bersabda :" Wahai 

sekalian manusia hendaklah kalian bersama jamaah, janganlah kalian berpecah belah, wahai 

sekalian manusia! Hendaklah kalian bersama jamaah, janganlah kalian berpecah belah.” 

 

HR Imam Ahmad no 23145 dishahihkan oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dalam tahqiq terhadap 

Musnad Ahmad. 

 

Hadits 37  
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Dari Abu Hurairah  dari Rasulullah  beliau bersabda : “ Sesungguhnya Allah memerintahkan 

kepada kalian tiga hal dan melarang kalian dari tiga hal : hendaklah kalian menyembah Allah 

saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, berpeganglah kepada tali 

agama Allah dan jangan berpecah belah, mendengar dan ta’at kepada pemimpin kalian dan aku 

melarang kalian dari tiga hal, banyak bicara katanya katanya, banyak bertanya dan menyia 

nyiakan harta.” 

 

HR Imam Abu Nu’aim dalam Al Hilyah 8/329. 

 

Hadits 38  

Dari Ummu Al Hushain  berkata : Aku ikut menunaikan haji bersama-sama dengan Rasulullah 

 ketika haji wada'….ketika itu, Rasulullah  banyak bicara, yang aku dapat mendengarnya, 

beliau bersabda : "Sekalipun yang memegang kekuasaan adalah seorang budak hitam, tetapi dia 

memerintah dengan Kitabullah, maka dengarkan dan patuhilah dia."  

 

HR Muslim no 1298. 

 
Hadits 39  

 
Dari Abu Hurairah  dari Rasulullah  beliau bersabda : “ Sesungguhnya Allah meridhai atas  

kalian tiga hal dan membenci kalian dari tiga hal : hendaklah kalian menyembah Allah saja dan 

tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, berpeganglah kepada tali agama Allah 

dan jangan berpecah belah, mendengar dan ta’at kepada pemimpin kalian dan aku melarang 

kalian dari tiga hal, banyak bicara katanya katanya, banyak bertanya dan menyia nyiakan harta.” 

 
HR Muslim no 1715. 
 

  



40 hadits tentang kewajiban taat kepada pemimpin 
 

 
abu asma andre          18 

 

 
Hadits 40  

Dari ‘Usaamah bin Syarik  berkata : bersabda Rasulullah  : “ Siapa saja yang keluar dan 

memecah belah umatku maka penggallah lehernya.” 

 

HR An Nasaa’i no 4023 dishahihkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah. 

 

 

 

 

Inilah yang Allah mudahkan bagi saya untuk mengumpulkan “ 40 Hadits Kewajiban Taat 

Kepada Pemimpin “  semoga yang sederhana ini bisa membawa manfaat – bagi saya, orang tua 

saya, anak dan istri serta seluruh kaum muslimin. 

 

 

Abu Asma Andre 

Griya Fajar Madani 

10 Jumadil Awwal 1439 H – ( 27 Januari 2018 ) 


